
 

Вакансія 
 

Лікарі без кордонів (MSF) — міжнародна незалежна медична гуманітарна організація, 
яка надає невідкладну допомогу людям, які постраждали від збройних конфліктів, 
епідемій, стихійних лих, та тим, хто не має доступу до медичних послуг. Ми 
пропонуємо допомогу людям за потребами та незалежно від раси, релігії, статі чи 
політичної приналежності. MSF Україна шукає:  
 

ВОДІЙ (Івано-Франківськ, Івано-Франківськ область) 
 
Основні обов'язки:  
 

• Щодня перевіряти технічний стан призначеного транспортного засобу (стан 
шин, масла, пального, гальм, обладнання радіозв'язку, запасних частин тощо), 
щотижня проводити перевірку згідно з внутрішніми процедурами, здійснення 
заправки пальним при необхідності та підтримання транспортного засобу в 
чистоті, щоб забезпечити можливість їзди в ідеальних умовах  

• Забезпечення безпеки пасажирів у транспортному засобі, обережне керування 
автомобілем, дотримання швидкісних режимів та правил дорожнього руху в 
країні, а також правил внутрішньої безпеки, щоб уникнути автомобільних аварій  

• Забезпечення завантаження та розвантаження транспортного засобу належним 
чином та участь у цьому процесі  

• Передача/отримання документів одержувачу/постачальнику товару  

• Перевірка статусу доставленого товару  

• Повернення належним чином оформлених документів до відділу логістики  

• Перевірка наявності необхідних документів на товар  

• Перевірка стану транспортного засобу (потрібно, щоб він завжди знаходився в 
хорошому стані) із дотриманням інструкцій та вказівок, і його передача, якщо 
хтось інший використовуватиме автомобіль  

• Перевірка стану всіх документів на транспортний засіб та водійського 
посвідчення (що вони дійсні та знаходяться в транспортному засобі)  

• Перевіряти, що всі пасажири мають усі необхідні папери в порядку перед 
поїздкою, а також, що ті пасажири, які не належать до персоналу, підписали 
відмову від відповідальності перед використанням транспортного засобу  

• Інформувати лінійного керівника про будь-який інцидент, пов'язаний з 
перевезенням пасажирів або вантажів  

• Знати, як використовувати всі типи рацій, кодів, телефонних номерів і 
радіоалфавітів напам'ять і спілкуватися з базою відповідно до внутрішньої  

політики зв'язку, щоб інформувати про місце водія та будь-які потенційні 
наслідки  

• Знати та поважати правила безпеки, пов'язані з пересуванням транспортних 
засобів, зокрема ті, що стосуються митниці, контрольно-пропускних пунктів та 
блокпостів. Переконуватись, що всі пасажири знають та дотримуються правил 
безпеки  



• Заповняти транспортні накладні та перевіряти їх відповідність накладним на 
пальне від постачальника  

• Моніторинг процесу технічного обслуговування автомобілів  

 
Освіта:  

• Обов’язково наявність водійських прав. Добре знання Івано-Франківськ області 
та заміських доріг.  

 
Досвід роботи  

• Необхідний мінімум 5 років попереднього досвіду водіння.  
 
Володіння мовами  
• Вільне володіння англійською є перевагою.  
 
Навички  
• Орієнтованість на результат  
• Командна робота  
• Гнучкість  
• Відданість  
 
Місцезнаходження: Івано-Франківськ, Івано-Франківськ область.  
 
Дата початку роботи: якомога швидше.  
 

Будь ласка, надсилайте своє резюме за адресою: recruitment.ivano@gmail.com  

mailto:recruitment.ivano@gmail.com

